บันทึกขอรับเงินสวัสดิการ สมาชิก/คูสมรส/บิดา/มารดา/บุตร เสียชีวิต
วันที่ ........................................................
เรื่อง ขอรับเงินสวัสดิการเสียชีวิต
เรียน ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
สิ่งที่สง มาดวย

1. สําเนาใบมรณบัตร
2. สําเนาใบจดทะเบียนสมรส (กรณีคูสมรสเสียชีวิต)
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูตาย/ผูรับผลประโยชน
4. สําเนาทะเบียนบานผูตาย/ผูรับผลประโยชน

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด

ตามที่ นาย / นาง / นางสาว .................................................................................................................. ซึ่งเปน
สมาชิก
คูสมรสของ นาย / นาง / นางสาว ............................................................
บิดา / มารดาของ นาย / นาง / นางสาว ..................................................
สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด เลขทะเบียน ............................ ไดเสียชีวิตเมื่อวันที่.....................................
สาเหตุดวย ...............................................................ขาพเจา ................................................ ซึ่งเปน .......................................
ของ นาย / นาง / นางสาว ............................................................................... ผูเสียชีวิต จึงขอรับเงินสวัสดิการเสียชีวิตจาก
สหกรณ เพื่อนําไปเปนคาใชจายในการจัดการศพดังกลาว ตามสิ่งที่สงมาดวยเพื่อประกอบการพิจารณา และขาพเจามีความ
ประสงคใหโอนเขาเงินฝากสหกรณหมายเลขบัญชี......................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จะขอบคุณยิ่ง
สําหรับเจาหนาที่สหกรณ
- ไดตรวจสอบขอมูลสมาชิกแลวพบวา

O ไมมีหนี้คางชําระ O มีหนี้คางชําระ

........................................................... สมาชิกผูรับสวัสดิการ
(.........................................................)

..................................
...............................................จนท.หนวย

เรียน ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
ขอเรียนวา ไดตรวจสอบ สมาชิกทานนี้เปนสมาชิก เมื่อวันที่ …..… เดือน …………........………พ.ศ. ………
รวมอายุการเปนสมาชิก …… ป มีสิทธิ์ไดรับเงินสวัสดิการตามระเบียบสหกรณวาดวยทุนสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัว
พ.ศ. 25….....… เปนจํานวนเงิน ………….…………… บาท
(ลงชื่อ)………………................… เจาหนาที่ตรวจสอบ
(….......……………..………)

(ลงชื่อ)………….....…...........…… ผูจัดการ
(นางระเบียบ ชูวา)

(ลงชื่อ) ………………………........…ประธานกรรมการ
(นายศุภรัฐ พูนกลา)
ผูอนุมัติ

(ลงชื่อ)........................................ผูจายเงิน
(.........................................)
........./.................../..........

หมวด 5
เงินสวัสดิการกรณีสมาชิกและคูสมรสเสียชีวิต
ขอ 22. สมาชิกผูใดเสียชีวิตในขณะที่เปนสมาชิกอยูในสหกรณนี้ใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการตามหลักเกณฑ
ดังนี้
(1) เปนสมาชิกตั้งแต
1 ป ถึง 5 ป รายละ 20,000 บาท
(2) เปนสมาชิกเกินกวา 5 ป ถึง 10 ป รายละ 30,000 บาท
(3) เปนสมาชิกเกินกวา 10 ป ถึง 15 ป รายละ 40,000 บาท
(4) เปนสมาชิกเกินกวา 15 ป ถึง 20 ป รายละ 50,000 บาท
(5) เปนสมาชิกเกินกวา 20 ป ขึ้นไป
รายละ 60,000 บาท
ขอ 23. คูส มรสของสมาชิ กผูใดที่ ไมไดเ ปนสมาชิกสามั ญของสหกรณเ มื่อถึ งแกกรรมใหมีสิทธิได รับ เงิ น
สวัสดิการกึ่งหนึ่งของอัตราที่กําหนดไว ในขอ 22
ขอ 24. สหกรณจะจายเงินสวัสดิการกรณีสมาชิกหรือคูสมรสเสียชีวติ ใหแกบุคคลดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตใหจายแกผูมีชื่อระบุใหเปนผูรับโอนประโยชนตามหนังสือตั้ง ผูรับโอน
ประโยชน หรือคูสมรส หรือบุตร หรือบิดาหรือมารดาหรือทายาทตามกฎหมายเปนผูรับตามลําดับ
(2) ในกรณีคูสมรสเสียชีวิตใหจายแกสมาชิกเปนผูรับ
ขอ 25. เมื่อสมาชิกหรือคูสมรสเสียชีวิต ใหผูมีสิทธิรับเงินสวัสดิการตามขอ 22 และขอ 23 แจงเปนหนังสือ
ขอรับเงินสวัสดิการพรอมทั้งแนบหลักฐานเอกสารใบมรณะบัตรและทะเบียนบานพรอมทั้งแสดงเอกสารฉบับจริงถึง
ประธานกรรมการ ภายในกําหนด 90 วัน นับตั้งแตวันที่เสียชีวิต เมื่อพนกําหนดนี้แลวถือวาสละสิทธิ์
ขอ 26. สหกรณยอมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะงดจายเงินสวัสดิการ ตามขอ 22 และขอ 23 หากปรากฏวาสมาชิก
หรือ คูสมรสของสมาชิกกระทําความผิดทางอาญา ยกเวนกระทําความผิดโดยประมาท
ขอ 27. ใหประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติจา ยเงินสวัสดิการ ตามขอ 22 และขอ 23 ตามลําดับคํารอง
ขอที่ยื่นขอรับเงิน และตองใหผูรับเงินทําหลักฐานการรับเงินไวใหแกสหกรณ แลวแจงใหคณะกรรมการทราบ
หมวด 8
เงินสวัสดิการศพบิดามารดาและบุตรของสมาชิก
ขอ 33. สมาชิกที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการศพบิดามารดาและบุตรของสมาชิก ตองเปนสมาชิกไมนอยกวา 3 ป
ขอ 34. สหกรณจะจายเงินสวัสดิการศพบิดามารดาและบุตรของสมาชิก ดังนี้
(1) สําหรับศพบิดาหรือมารดา จายใหแกสมาชิกคนหนึ่งหรือหลายคนที่เปนบุตร จํานวน 3,000
บาทตอศพ ซึ่งบิดาหรือมารดาที่ถึงแกกรรมตองมิไดเปนสมาชิกหรือคูสมรสของสมาชิก
(2) สําหรับศพบุตรสมาชิก ไมรวมบุตรบุญธรรม ที่อายุไมเกิน 25 ป มีสถานภาพเปนโสดตองมิได
เปนสมาชิกของสหกรณใหจายแกสมาชิกที่เปนบิดาหรือมารดา จํานวน 3,000 บาทตอศพ
ขอ 35. เมื่อบิดาหรือมารดาของสมาชิกไดถึงแกกรรมใหสมาชิกคนหนึ่งหรือหลายคนที่เปนบุตรหรือเมื่อบุตร
สมาชิกไดถึงแกกรรมใหสมาชิกที่เปนบิดาหรือมารดา แจงเปนหนังสือพรอมทั้งแนบหลักฐานเอกสาร สําเนาใบมรณะ
บัตร สําเนาทะเบียนบานของสมาชิกและบุตรทีถ่ ึงแกกรรม พรอมทั้งแสดงหลักฐานฉบับจริงถึงประธานกรรมการเพื่อ
ขอรับเงินภายในกําหนด 90 วันนับตั้งแตวันที่ถึงแกกรรมเมื่อพนกําหนดนี้แลวถือวาสละสิทธิ์
ใหประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติการจายเงินสวัสดิการสวัสดิการศพบิดามารดาและบุตรของสมาชิกให
เปนไปตามระเบียบนี้และใหผูรับเงินทําหลักฐานการรับเงินไวใหแกสหกรณ แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ

